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TEDOM Group je skupina firem majetkově spjatá se společností TEDOM, která se zabývá vývojem, výrobou, instalací 
a provozováním kogeneračních jednotek a dalších vysoce účinných energetických zařízení. Vzájemná spolupráce členů 
skupiny je zárukou profesionálních služeb. Díky mnohaletým zkušenostem jsme schopni vyhovět různým potřebám našich 
zákazníků. Celosvětové působení a úzká spolupráce s ověřenými partnery nám umožňují flexibilně a rychle reagovat na 
specifické místní podmínky.

V TEDOM Group vyrábíme vysoce účinná energetická zařízení, která jsou šetrná k životnímu prostředí, mají dlouhou životnost 
a vysokou provozní spolehlivost. Všechny tyto požadavky zohledňujeme při vývoji našich zařízení pro efektivní výrobu a využití 
elektřiny, tepla, chladu a CO2. Díky tomu se naše stroje uplatnily v mnoha oblastech, kde výrazně napomohly při snižování 
nákladů na energie.

8 000+
prodaných jednotek

25+
let zkušeností

40+
exportních zemí

1800+
MW instalovaného výkonu

900+
zaměstnancův číslech a faktech

TEDOM je mateřskou firmou v rámci 
TEDOM Group, která byla založena 
roku 1991. Během své existence 
instalovala na 4000 kogeneračních 
jednotek různých výkonů a provedení. 
Společně s renomovanými výrobci 
motorů vyvíjí TEDOM kogenerační 
jednotky výhradně vlastní konstrukce.

ČEZ Energo je společný podnik 
TEDOM a skupiny ČEZ, jednoho 
z největších výrobců elektřiny ve 
střední Evropě. Na trhu působí od 
roku 2011. ČEZ Energo provozuje 
decentrální energetické zdroje - 
aktuálně 130 kogeneračních jednotek 
s celkovým instalovaným elektrickým 
výkonem přes 100 MW.

TEDOM SCHNELL je předním 
německým výrobcem kogeneračních 
jednotek. Od svého založení v roce 
1992 vyrobila tato společnost přes 
4100 kogeneračních jednotek, 
v roce 2016 se stala součástí 
TEDOM Group.

Hořovice 
Česká republika

výroba kogeneračních jednotek
zakázková konstrukce

Jablonec nad Nisou 
Česká republika

vývoj a výroba spalovacích motorů
generální opravy motorů 

Wangen im Allgäu 
Německo

vývojové středisko TEDOM SCHNELL
výroba kogeneračních jednotek 

Třebíč 
Česká republika

vedení společnosti
vývojové středisko TEDOM

výroba kogeneračních jednotek
online monitoring

Celosvětová 
působnost 
Naše stroje jsme instalovali 
ve více než 40 zemích světa, 
v různých provedeních, 
v různých klimatických 
a provozních podmínkách.

Vlastní
vývoj
Kogenerační jednotky 
a spalovací motory neustále 
vyvíjíme a zdokonalujeme 
tak, abychom zvýšili jejich 
účinnost a dosáhli maximální 
provozní spolehlivosti.

Široká
nabídka
Nabízíme široké portfolio 
kogeneračních jednotek na 
zemní plyn a další plynná 
paliva, v 50Hz i 60Hz 
provedení. 

Dlouholeté 
zkušenosti
Určujeme trendy ve vývoji 
kogeneračních jednotek. 
Na trhu kogenerace 
působíme více než čtvrt 
století.



Vyrábíme vysoce účinná energetická zařízení

Oblasti nasazení kogeneračních 
jednotek na zemní plyn

Oblasti nasazení kogeneračních 
jednotek na bioplyn

Poměr instalovaných jednotek
podle elektrického výkonu

kotelny, výtopny

bazény

školy

průmysl

hotely, nemocnice

komerční a rezidenční
budovy

zemědělské
bioplynové stanice

čistírny
odpadních vod

skládky komunálního
odpadu

27%
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10%

24%

16%
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21%

5%
7%

85% 72%

Společná výroba elektřiny,
tepla, chladu, příp. CO2

Efektivní výroba tepla a chladu

Kogenerační jednotky
na zemní plyn

Trigenerace & 
Quadgenerace

Kogenerační jednotky
na bioplyn

Plynové tepelné
čerpadlo

50 – 500 kW

do 50 kW

nad 500 kW

7 kW– 4 500 kW 25 kW– 2 000 kW



Dodáváme do celého světa

Lokální servis
V České republice a v Německu máme rozsáhlou servisní 
síť, která patří k největším v tomto regionu. V dalších 
zemích poskytují zákazníkům servis naši lokální partneři, 
které pravidelně školíme a poskytujeme jim všestrannou 
podporu. Stovky kogeneračních jednotek po celém světě 
sledujeme online pomocí dálkového monitoringu.

Mezinárodní 
zastoupení
TEDOM a.s., Česká republika

TEDOM SCHNELL GmbH, Německo

TEDOM USA Inc., USA 

TEDOM-RU, Rusko

TEDOM Cogeneration Equipments Co., Ltd., Čína

TEDOM Poland sp.z.o.o., Polsko

TEDOM s.r.o., Slovensko

+ 50 obchodních a servisních partnerů 
v desítkách zemí světa

Monitorujeme 
jednotky online
Naše centrála ve Výčapech monitoruje stovky 
kogeneračních jednotek po celém světě a poskytuje 
online podporu jak koncovým zákazníkům, tak našim 
servisním partnerům.

Zkušenosti z provozování 
využíváme při vývoji
V TEDOM Group se kromě vývoje a výroby kogeneračních 
jednotek věnujeme i jejich provozování. Získáváme tak 
velmi cenné informace o provozu jednotek a díky tomu lépe 
rozumíme potřebám našich zákazníků. Tyto zkušenosti také 
okamžitě aplikujeme v dalším vývoji našich zařízení.

Zákazníci TEDOM Group si tak mohou být jistí, že 
s jednotkami, které od nás obdrží, máme bohaté 
zkušenosti, protože je sami dlouhodobě provozujeme.

100+
MW instalovaného výkonu 

v rozptýlené elektrárně

1500+
online monitorovaných 

jednotek

130+
provozovaných jednotek
v rozptýlené elektrárně

300+
servisních techniků 

celosvětově
v číslech a faktech

60+
typů kogeneračních

jednotek



www.tedomgroup.com


